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PORTARIA CONJUNTA 005/2015 – FCTE/REITORIA 

 

MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, Presidente da Fundação Comunitária Tricordiana 

de Educação – FCTE e GLEICIONE APARECIDA DIAS BAGNE DE SOUZA, Reitora 

da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações – UninCor, no uso de suas 

atribuições legais, amparados no Estatuto da FCTE e Regimento da UninCor, 

CONSIDERANDO: 

 o fato da colação de grau ser uma cerimônia oficial da Universidade; 

 a necessidade de normatização e padronização dos procedimentos das 

solenidades de formatura da Educação Superior em todos os campi e sede da 

UninCor; 

DETERMINAM: 

1. Que sejam adotadas as seguintes normas quanto à Colação de grau: 

  

DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU 
 

A solenidade de Colação de Grau é a conclusão oficial e obrigatória do curso de 

graduação. Portanto, todo aluno em condições de concluir seu curso não poderá 

ser impedido de participar.  

 

a) Nenhum aluno poderá colar grau, se estiver devendo conteúdo ou carga horária em 

qualquer disciplina do seu curso. 

 

b) O formando que, por motivo justificado, devidamente apreciado pela Pró-Reitoria 

de Graduação e Assuntos Acadêmicos, não colar grau no dia marcado, poderá 

fazê-lo e, 2ª chamada, em data a ser aprovada pela Reitoria nos termos do 

Estatuto e Regimento Geral da UninCor, após requerimento na Secretaria. 
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c) A presença dos membros do colegiado é obrigatória na colação de grau dos 

formandos de seu curso. 

 

2. Por delegação de competência concedida pelo Conselho Universitário, através da 

Reitoria, a sessão solene de colação de grau será presidida pelo coordenador do 

curso ou pela autoridade da universidade, hierarquicamente superior, presente ao 

ato; 

 

a) Se a Reitora estiver presente à solenidade, cabe a ela, obrigatoriamente, a 

presidência. 

 

b) Quando a solenidade for por grupo de cursos, o coordenador mais antigo na 

função presidirá a sessão. 

 

Atribuições da COCEF e Comunicação e Marketing 
 

As atividades de cerimonial de formaturas da UninCor são realizadas pela COCEF 

(Comissão de Coordenação de cerimonial, eventos e formaturas), em conjunto com 

a Comunicação e Marketing.  O Setor é responsável pela organização das 

solenidades de Colação de Grau, competindo-lhe estabelecer ligação entre a 

Reitoria e a Comissão de Formatura de cada curso. Suas obrigações, deveres e 

regulamentos são: 

 

a) Agendar as datas e horários das Sessões Solenes de Colação de Grau, e serão 

determinadas pela Reitoria da UninCor, mediante proposta apresentada pela 

COCEF. 

 

b) O horário de colação de grau será definido em comum acordo, entre a COCEF e 

as comissões de formatura, quando houver mais de um curso colando grau no 

mesmo dia. 
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c) A solenidade de colação de grau é de inteira responsabilidade da universidade, 

não podendo sofrer interferências diretas ou indiretas de docentes, discentes, 

comissões de formaturas ou empresas contratadas pelos alunos para as demais 

festividades, sendo de responsabilidade da própria UninCor ou de empresa por 

ela contratada para esse fim, serviços inerentes a cerimônia oficial: 

  1 - Cerimonial 

  2 – Registros fotográficos e filmagem 

  3 – Homenagens 

  4 – Ornamentação 

  5 – Becas e canudos 

  6 – Recepcionistas e seguranças 

  7 – Convites da colação oficial 

 

d) Manter o diálogo constante com todas as comissões, visando dar orientações 

sobre as solenidades de Colação de Grau. 

 

e) Realizar no semestre de conclusão, reuniões preparatórias, prova de becas e 

ensaios com as comissões e prováveis formandos. 

 

f)     Ser responsável pela empresa de cerimonial para atuar no evento, com a 

organização, condução e fotografias. Com fornecimento de becas, canudos, 

ornamentação e demais questões necessárias.  

 

g) Coordenar as solenidades de Colação de Grau, assim com definir a quantidade 

de ingressos para os convidados de cada formando, de acordo com capacidade 

do local da colação de grau. 

  

h) Reunir-se com a empresa de cerimonial para o planejamento e organização das 

solenidades de Colação de Grau.  
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i)      Instruir os prováveis formandos, juntamente com a empresa de cerimonial, para 

as solenidades de Colação de Grau. 

  

j)      Receber a Ata de Formatura da Secretaria Acadêmica da Unidade.  

 

k) Elaborar a pauta do evento de Colação de Grau. 

  

l)      A solenidade de colação de grau será, a princípio, nas dependências da 

UninCor ou de seus campi e unidades fora da sede. Quando isso não for 

possível, cabe à Reitoria determinar o local adequado para esse ato. 

 

m) A colação de grau será “por curso” ou “grupos de cursos” e o número de 

formandos não poderá passar de 450 (quatrocentos e cinquenta), em uma 

mesma solenidade. 

 

n) A colação de grau por “grupos de cursos” será definida em conjunto entre a 

COCEF e as comissões de formatura, durante a vigência do penúltimo período 

letivo da turma de formandos, cabendo à Reitoria aprovar a decisão, respeitando 

as normas ou interesses da Instituição. 

 

 

DOS HOMENAGEADOS 

Paraninfo, Patronos e Homenageados: 

 

a) Cada curso terá direito a um paraninfo e um patrono, que deverão ser 

escolhidos pelos formandos entre os dirigentes e professores no exercício de 

sua função, junto à universidade. 

 

b) A escolha de auxiliares de administração, autoridades ou pessoas da 

comunidade para paraninfos ou patronos, considerando que não exercem 

função pedagógica, deverá ser justificada, por escrito, à Reitoria. 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES 
 

Campus Belo Horizonte: Rua Amazonas, 1700 – Barro Preto – Belo Horizonte – MG – CEP 30180-003 - Tel: (31) 3344-1366 

Campus Betim: Rua Prof. Osvaldo Franco, 90 – 10º. Andar – Centro – Betim – MG – CEP 32600-234 – Tel: (31) 3597-4215 
Campus Pará de Minas: R. José Bahia Capanema, s/nº. – João Paulo II – Pará de Minas – MG – CEP 35661-060 - Tel: (37) 3232-2089 

Campus Três Corações: Av. Castelo Branco, 82 - Chácara das Rosas - Três Corações – MG – CEP 37410-000 - Tel: (35) 3239-1000 

www.unincor.edu.br 

 

c) Quando for o caso, a UninCor poderá, de comum acordo com os formandos, 

indicar um “paraninfo geral”. 

 

d) Além do paraninfo e do patrono, poderão ser feitas, durante a colação de grau, 

apenas mais duas homenagens a professores e/ou auxiliares administrativos. 

 

e) A escolha dos homenageados deverá ocorrer no primeiro mês do último 

período letivo dos formandos. 

 

f) Os nomes dos homenageados serão submetidos à aprovação da Reitoria, após 

sua indicação. 

 

g) Vídeos de homenagens da turma poderão ser exibidos no final, contanto que 

tenho no máximo 3 (três) minutos. E que sejam submetidos previamente para 

analise, com prazo de até 20 (vinte) dias. 

 

DO DISCURSO DOS FORMANDOS E DO PARANINFO 

 

Quanto aos discursos dos formandos e do paraninfo, deve-se observar: 

 

a) Na sessão solene da colação de grau, haverá apenas um discurso de paraninfo 

e um discurso de formandos, com tempo máximo de até 7 (sete) minutos cada 

um. 

 

b) A escolha do paraninfo orador e do formando orador será feita em reunião 

prévia entre a COCEF e as comissões de formatura. 

 

c) O texto do discurso dos formandos deverá ser apresentado à COCEF, que se 

encarregará de sua aprovação, com antecedência de 20 (vinte) dias antes do 

encerramento do último período letivo dos formandos. 

 

d) Na colação de grau, não é facultado o uso da palavra a outros participantes. 
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e) O discurso do orador da turma deverá conter uma mensagem positiva aos 

formandos e os agradecimentos de praxe, evitando enfatizar política ideológica 

e descontentamentos. 

 

f) O paraninfo orador e o formando orador são responsáveis por seus discursos, 

no aspecto literário e de conteúdo. 

 

 

DO JURAMENTO 

 

Quanto ao Juramento, deve-se observar: 

 

a) O juramento deverá ser proferido por um formando indicado pela sua turma, a 

partir do texto oferecido pelo cerimonial. 

 

b) O nome do juramentista deverá ser apresentado à COCEF no primeiro mês do 

último período letivo dos formandos. 

 

DAS COMISSÕES DE FORMATURA 

 

Quanto às comissões de formatura, deve-se observar: 

 

a) Cada turma de qualquer curso da UninCor poderá criar uma Comissão de 

Formatura, composta exclusivamente dos formandos e fiscalizada apenas por eles, 

com a finalidade de angariar fundos para as solenidades específicas dos 

formandos, diferentes da colação de grau (coquetéis, celebrações religiosas, 

bailes, homenagens). 

 

b) Essa comissão não terá nenhum vínculo administrativo e econômico com a 

universidade, sendo responsável por todos os seus atos. No entanto, não poderá 

contrariar o Estatuto, o Regimento e o Código de Conduta Ético-Social da UninCor. 
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c) A comissão deverá escolher um representante, que participará das reuniões 

preparatórias para colação de grau pela universidade, com direito a voto em nome 

de seus pares e servirá de elemento de ligação entre a universidade e os 

formandos. 

 

d) Não é recomendável que o professor ou auxiliar administrativo, que seja formando, 

faça parte da comissão de formatura. Caso isso aconteça, seus atos não serão 

referendados pela universidade. 

 

e) O formando que não for participar das demais solenidades de sua turma não 

poderá ser impedido de participar da coleção de grau. 

 

f) A universidade não assume nenhuma responsabilidade com filmagem ou 

fotografias de colação de grau festiva ou outra atividade de formatura, como festas, 

missa/culto ecumênico, coquetéis e entre outros, cabendo ao formando ou à 

Comissão de Formatura essa função.  

 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) A entrega do certificado de conclusão do curso é realizada por quem preside a 

sessão ou por quem tiver recebido tal indicação. 

 

b) É permitida a entrega de láureas por entidade de classe para formando que obteve 

distinção acadêmica, desde que previamente planejada e que esteja prevista no 

cerimonial. 

 

c) As demais homenagens, entrega de placas, certificados e etc., deverão ocorrer em 

outras solenidades, a critério da comissão de formatura. 

 

d) Será permitido um momento de homenagens aos pais e familiares, que será 

determinado pelo cerimonial. 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES 
 

Campus Belo Horizonte: Rua Amazonas, 1700 – Barro Preto – Belo Horizonte – MG – CEP 30180-003 - Tel: (31) 3344-1366 

Campus Betim: Rua Prof. Osvaldo Franco, 90 – 10º. Andar – Centro – Betim – MG – CEP 32600-234 – Tel: (31) 3597-4215 
Campus Pará de Minas: R. José Bahia Capanema, s/nº. – João Paulo II – Pará de Minas – MG – CEP 35661-060 - Tel: (37) 3232-2089 

Campus Três Corações: Av. Castelo Branco, 82 - Chácara das Rosas - Três Corações – MG – CEP 37410-000 - Tel: (35) 3239-1000 

www.unincor.edu.br 

 

e) Durante a solenidade de formatura, o formando e seus convidados deverão ter 

comportamento compatível com a ética, a moral e os bons costumes e o caráter 

oficial da solenidade. 

 

f) O formando deverá apresentar-se à solenidade vestido de beca, sobre traje 

esporte-fino, não sendo permitido o uso de tênis, chinelos e bermudas. 

 

g) O aluno que proceder de maneira inadequada, durante a solenidade de formatura, 

poderá ser passível de sanções previstas no Regimento da UninCor e no Código  

de Conduta Ético-Social. 

 

h) Os casos omissos serão dirimidos pelo COCEF, com auxílio da Pró-Reitoria de 

Graduação e Assuntos Acadêmicos, se necessário. 

 

3. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Conjunta n.º 

102/2008 – Reitoria, de 16 de setembro de 2008. 

 

4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Três Corações, 08 de Abril de 2015. 

 

 

 

 

MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA               GLEICIONE APARECIDA DIAS BAGNE DE SOUZA 

            Presidente da FCTE                                              Reitora da UninCor 


